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MARMARA BÖLGESİ
OTOMOBİL İMÂL ve MONTAJ

İŞÇİLERİ SENDİKASI
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AYLIK DERGİ

Otomobir-İş adına Sahibi :

H A. AYDİN ÖZEREN
Yazı İşleri Müdürü :

m CENGİZ ABBASGİL
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BİR YILLIK

ABONE: 15 TL

Adres :

OTOMOBİL-İŞ GENEL
MERKEZİ

NEŞET ÖMER SOKAK
No. 20

KADIKÖY - İSTANBUL
TEL. : 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk Yasasına
uymayı kabul eder.

Baskı ve tertip :

Yeni İtimat Basım ve Yayınevi
İstanbul

Baskı tarihi : 30 Kasım 1972

Sayın Üyelerimiz,

Otomobi l iş Dergisini sizlere
sunarken birçok eksiklerimiz ol
duğunu bi liyoruz.

Bütün görebildiğiniz eksiklik
leri en yakın zamanda bi ldirirse
niz gelecek sayı larımızın daha
iyi olmasına hizmet etmiş olur
sunuz. Kaldı ki her şeyin tam
tekâmül etmesi birçok kademe
lerden geçtikten sonra elde edi
lir. Burada ana gayemiz Teşki
lâtımızın faal iyetinden tüm üye
lerimizin haberdar olmasıdır. Di
ğer yandan işçi kesimi içinde
güzel yazı yazma sanatından tu
tun da; şiir, mizah ve resim ala-

. nında birçok yetişmiş insanın
bulunduğunu da ispat etmek isti
yoruz. işçi ler yalnız fabrikalarda
kendilerine veri len işi yapan dün
ya i le alâakasını kesmiş kimse
ler olmadığını Otomobi l-iş dergi
sinde bir kere daha kendini gös
terecektir. Üye arkadaşlarımızca
işyerleri i le alâkalı konularda en
spri vasıta ile Sendika Basın ve
Yayın Servisine bildiri lmesini ri
ca eder, Otomobil-iş Dergisinin
tum okurlarına hayırlı uğurlu ol
masını candan dileriz.

İcra Heyeti

I
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DERGİMİZ ÇIKARKEN
Yıllardan beri özlemini çektiğimiz dergi

miz Otomobil-iş'i siz kıymetli üyelerimize ve
tüm kamuoyuna sunmakla sevinçliyiz, ilk sa
yının Kasım ayında çıkması sırf bir rastlantı
deği ldir. Büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümünün
bulunduğu bu ayda çıkmakla, onu bir defa da
ha anmak ve bütün hızımızın ana kaynağının o
olduğunu bir kere daha tekrar etmek fırsatını
bulmuş olmak için bu ayı seçmiş bulunmak
tayız.

Bu arada ulu önderin kurup bizlere ema
net ettiği Cumhuriyetimizin de ellinci yılına
yaklaşmaktayız. Elli yıllık bir zamanın geçme
sine rağmen hâlâ Büyük Atatürk'ün bizlere ön
der olan fikirleri tazeliğini muhafaza etmekte
dir. Onun fikir ve prensipleri bizlere ışık ol
maktadır. Emanetleri bizler için korunması ica-
beden prensipler olarak korunacak, buna da
hiçbir kuvvet mani olamıyacaktır. Otomobil-lş
Dergisinin birinci sayısı çıkarken bunları bir
kez daha tekrarlamak ödevimiz olmaktadır.

Onun sözü olan (Öğün, Çalış, Güven) il
kesine uyarak otomobil işçileri olarak vatanı
mızın kalkınmasında kendimize düşen ödevle
ri yapmaya kararlı olduğumuzu bir kere daha
tekrar etmekteyiz.

Görevlerimizde onun izinden yürüdüğü
müz gibi, çocuklarımızı da bu prensiplere gö
re yetiştirmemiz bizler için bir borç olmakta
dır. Bunları söylerken bizlere düşen görevlerin

yerine getirilmekte olduğu ve öyle devam ede
ceğini söylemekle kıvançlıyız. Fakat bu görev
lerin memleketimizin bütün kesimlerinde as
gari bizler kadar titizlikle ele al ınmasına ina
nıyor ve böyle olmasını istiyoruz. O zaman
Atatürk'ün arzu ettiği, gelişmiş ve çağdaş me
deniyet seviyesine çıkmış bir Türkiye'ye ka
vuşmuş olacağız.

Bu arada bilhassa Eğitim konusuna tüm
memleket olarak özel bir ehemmiyet verme
miz icabetmektedir. Bunu kalkınmamızın te
mel ilkelerinden görmekteyiz, işçiler olarak
bizlerin de eğitim imkânlarından eşit şartlar
içinde istifade ettirilmemiz gerektiğini savunu
yoruz. Bu suretle Atatürk'ten aldığımız iman
ve feyiz, bilinçli olarak eğitim imkânları ile
daha kuvvetli olarak nesilden, nesile akıp gi
decektir.

Emeğini ve kafasını bu memleketin mut
luluğu için Atatürk ilkeleri ışığı altında ortaya
koyan biz işçilerin asgari yaşama şartlarına
bir an önce kavuşturulmaları da en büyük te
mennimizdir. Bu hususta, ilgili mercilerin ken
di lerine düşen görevleri yapmalarını bekliyor
ve bunun bizim hakkımız olduğuna inanıyoruz.

Yayın hayatına girdiğimiz bu ilk sayı üe
yukarda sayılan hususları ehemmiyetle belir
tirken, tüm işçi arkadaşlarıma mutluluklar di
lerim.

A. Aydın ÖZEREN
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İŞ Yerlerimizi Tanıtıyoruz;
Sendikamıza bağlı işyerlerini tanıtırken

alfabetik sıra takip edilecek ve bu arada top-
lu-iş sözleşmesi Sendikamız tarafından yapıl

mış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni ilti
haklar ise peyderpey dergimizde yayınlanacak
tır.

AEG - ETİ

ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A. Ş.

Bu sayımıza Kocaeli Bölgesinde, Gebze'
de kurulu AEG-ETİ Elektrik Endüstrisi A. Ş.
işyeri ile ilgili yazımızla başlıyoruz.

AEG-ETİ Elektrik Endüstrisi A. Ş. yaban
cı sermaye iştiraki ile kurulmuş ve faaliyetine
devam etmektedir. Müessesede her cins yük
sek elektrik trafoları, elektrik tabloları ve elek
trik motorları imal ve montajı yapılmaktadır.

AEG-ETİ Elektrik Endüstrisi A. Ş. işye
rinde 510 personel çalışmakta olup sözleşme
gereğince kapsam dışı bulunna personel hari
cinde tüm işçiler sendikamızın üyesi bulun
maktadırlar.

Bu işyerinde çalışan işçiler Mart 1971
tarihinde daha evvel bağlı olduklar( DİSK üye
si Maden-lş Sendikasından istifa ederek Sen
dikamızın camiası altında toplanmışlardır.

İşyerinde çalışan üyelerimizin kendi a-
ralarmdan seçmiş bulundukları işyeri temsil
cileri : 1) Muzaffer Ayav (Baştemsilci ve Sen
dika 2. Başkanı), 2) Gülpaşa Koç, 3) Dinçer

Gerez, 4) Fehmi Yılmaz, 5) Semih Karabay
(Onur Kurulu), 6) Mustafa Çakır (Denetim Ku
rulu), 7) Osman Tangün'dür.

İşyeri Sendika temsilcilerimiz toplu-iş
sözleşmesi çal ışmalarında ve neticenin işçi le
hine sonuçlanmasında en büyük âmil olmuşlar
dır. AEG-ETİ işyerinde 3. dönem toplu-iş söz
leşmesi Sendikamız tarafından yapılmış olup,
müzakerelere 30.6.1972 tarihinde başlanmış
tır. Müzakere toplantılarında İşveren Sendika
sının (MESS) menfi tutumu neticesinde bir
anlaşma imkânı olmamış ve 41 madde ile u-
yuşmazlığa gidilmiştir. Uzlaştırma kurulu ka
rarına yine (MESS) in görüşü i le hayır diyen
işveren temsilcisi bu işyerinde Sendikamız
GREV kararı almasına sebep olmuştur.

Sendikamız Grev uygulaması için kanuni
süreyi beklerken, işverenin toplantı talebi üze
rine, yeniden görüşmeler yapı lmış ve uzlaştır
ma kurulu kararının da üzerinde işçi lehine ba
zı haklar alınarak toplu sözleşme anlaşması
yapılmıştır. Toplu-iş sözleşmesi redaksiyonu
neticesinde 21.10.1972 tarihinde toplu-iş söz-
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AEG-ETİ toplu sözleşmesi

İmzasında iş yeri temsilcileri

toplu halde :

(Soldan sağa : Gülpaşa Koç,

Dinçer Gerez, Fehmi Yılmaz,

Semih Karabay, Osman Tangör ve

Baştemsilci Muzaffer Ayav)

(eşmesi işyerinde misafirler ve işçiler huzu
runda imzalanmıştır. Toplu-iş sözleşmesinin
süresi 2 nci dönem toplu-iş sözleşmesinin bi
tiş tarihi olan 1 Temmuz 1972 tarihinden iti
baren iki yıldır. Bu toplu-iş sözleşmesi ile üye
lerimize aşağıda bazılarını sunduğumuz maddi
ve sosyal haklar sağlanmıştır.

Evlenen üyeye 800.— TL. yardım ve 5 gün
ücretli izin verilir.

Çocuğu olan üye doğumda 600.— TL. yar
dım ve iki gün ücretli izin verilir.

Yılda 500.— TL. yakacak yardımı verilir.

Toplu-iş Sözleşmesi 1.7.1972 tarihinde baş
lamasına rağmen ücret zamları 1.6.1972 ta
rihinden itibaren uygulanacak.

Askere giden üyeye kanuni hakların hari
cinde 850.— TL. yardım yapılır.

■  işçi Temsilcilerinin de bulunduğu disiplin
kurulu kurulmuştur.

Kıdem tazminatı beher yıl için 18 güne çı
kartılmıştır.

Tahsil İlk 200.- TL, Orta 300.- TL, Yüksek
tahsil 500.- TL. verilir.

Asgari ücret birinci yıl saatte 350 kuruş,
ikinci yıl saatte 375 kuruş.

Fazla mesailer % 75 zamlı ödenir.

Yemek fiatı en az 6.- TL. sından aşağı ol
mayacak.

— Hafta tatili ve genel tatillerde çalışma %100
zamlı ödenir.

Dinî bayramların arife günleri tam gün üc
retli izin verilir.

İş arama yardımı üyenin iş akti işveren ta
rafından feshedildiği takdirde işveren işçi
ye kanuni haklarının üzerinde aşağıdaki yar
dımı yapar :

■ Yıllık izine giden üyelere kanuni hakların
haricinde 350.— TL. izin harçlığı verilir.

Hizmeti 3 yıla kadar olanlara 5 günlük yev
miye tutarında.

— ikramiye yılda iki maaş tutarında ödenir.

— Birinci yıl saat ücretlerine 155 kuruş, ikin
ci yıl saat ücretlerine 155 kuruş olmak üze
re 310 kuruş zam yapılmıştır.

Hizmeti 6 yıla kadar olanlara 10 günlük yev
miye tutarında,

Hizmeti 6 yıldan fazla olanlara 15 günlük
yevmiye tutarında ücret ödenir.



Sosyal Sigorta

Yardımları

Değerli okuyucularım.

Otomobil - İş Sendikasının
kıymetli yöneticilerinin bir
dergi hazırladıklarını ve bu
dergide bana da lütfen bir sa-
hife ayırdıklarını öğrendiğim
de, geçimini emeği ve al ınte-
ri ile sağlayan muhterem Türk
işçilerine bu vesile ile hitap
etmek, Sosyal Sigortalar tat
bikatı ile ilgili açıklamalarda
bulunmak, bu konudaki sorun
larını cevaplandırmak imkâ
nına kavuştuğum için son de
recede kıvanç duydum.

Bu şerefli görevin ifası fır
satını veren değerli yönetici
lere teşekkür eder, başarıları
nın devamını diler, derginin
uzun ömürlü ve faydalı olma
sını temenni ederim.

Muhterem okuyucularım.
Sosyal Sigortalar Kurumu bir
"Sosyal Güvenlik" kuruluşu
dur. Sosyal Güvenlik, geniş

anlamı ile bir ülkede yaşayan
ların tümünün bugününü ve
yarınını teminat altına alma
yı, mesleki veya sosyal bir
risk tesiriyle geçim imkânla-
fından mahrum kalanlara ge
rekli yardımları sağlamayı he
def tutar. Memleketimizde,
Sosyal Güvenlik yukardaki ge
niş anlamı ile uygulanmamak
ta ise de Sosyal Sigortalar, T.
C. Emekli Sandığı, Bağkur ka
nunları ile işçilerin (tarım iş
çileri hariç), memurların, es
naf ve sanatkârlar ile diğer
bağımsız çalışanların Sosyal
Güvenlikleri teminat altına a-
lınmıştır. Tarım kesiminde ça
lışanların da Sosyal Güvenli
ğinin sağlanması i le tüm Ulus
olarak Sosyal Güvenlik koşul
ları içine girilmiş olacaktır.

GÜRBÜZ ERSAN
Sosyal Sigortalar Kurumu

İstanbul ihtiyarl ık Sigortası
2. Müdürü

Te bugünkü ilk yazımızda bu
konuyu özetliyeceğiz.

Yurdumuzda ve dünyada
Sosyal Güvenlik esasları nasıl
doğmuş, gelişmiş ve bugün
kü duruma nasıl gelmiştir.. Iş-

Fabrika Sanayiinin başlan
gıç devirlerinde işçiler, hasta
landıkları yahut işkazasına ma
ruz kalarak sakatlandıkları ve
ya çalışamıyacak duruma gel
diklerinde sefaletin ve zaru
retin pençesine düşmekteydi
ler. O devirlerde iş kazası,
hastalık, ihtiyarlık, maluliyet
ve ölüm halleri için hiçbir yar
dım ve bakım bahis konusu
deği ldir. Ancak bazı işçiler ha
yırsever kimselerden ve teşek
kül lerden yardım görebiliyor
du. Bununla beraber, umumi
yet itibariyle işçi lerin sosyal
güvenliğini sağlayan hiçbir
teşkilât mevcut deği ldi. Gün
geçtikçe sefalet bütün dehşe-
tiyle yayıl ıyordu. İş şartları
çok ağır buna mukabil veri len
günlük ücretle temin edi lebi
len gıdanın kalorisi bir mah
kûmun günlük kalorisini kar-

m
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şılamıyacak derecede az idi.

Bu ağır ve gayri ahlâki ça
l ışma şartları karşısında işçi
ler arasında korkunç nisbette
ölüm ve intihar vakalarına
rastlanıyor ve salgın hastalık
lar bütün halkın sağlığını teh
dit ediyordu. Uzun seneler
sonra bu gayri insani çalışma
şartlarının Islahı için devletin
işçi - işveren münasebetlerine
müdahale ettiğini ve sendika
laşmak suretiyle kendi kendi
ne yardım mekanizmasının ha
rekete geçtiğini görüyoruz.

Çetin mücadelelerden son
ra bazı işçi sınıflarının çal ış
ma tarzlarını düzenleyen ka
nunlar çıkartılmış ise de, bu
kanunlar mahdut kimseleri bil
hassa bazı işkollarında çal ışan
çocuk ve kadınları kapsamına
alabilmiştir.

jşkazaları ve meslek hasta
lıkları, hastalık, malûliyet, yaş
lılık ve ölüm sigortalarını
mecburi kılan ilk kanunlar
1883-1889 yıllarında Alman
ya'da yürürlüğe girmiş ve son
raki yıllarda ise diğer ülkeler
de Sosyal Sigortaların uygu
lanmasına başlanılmıştır.

Yurdumuzdaki

Tatbikatı :

Cumhuriyetin ilânından ön
ce esnaf ve sanatkârlar ara
sında kurulan (ahîlik) teşkilâ
tı, lonca devirlerinde (esnafın
orta sandığı) her esnafın (va
kıf sandığı) gibi teşekküller
de mahdut zümreler kendi
kendine yardım etmekte idi.

Yurdumuzda sosyal güven -

liğin zorunlu tatbikatı, tanzi-
mattan sonra başlar. 1887 yı
lında çıkan Dilâver Paşa Emir
namesi, ve bilâhare çıkarılan
kanunlar ile işçi-işveren mü
nasebetlerine devletin müda
hale ettiği görülmektedir. An
cak bunlar daha ziyade Ereğli
Kömür havzasında çalışan ma
den işçisinin hukuku ile ilgili
kanunlardı.

Cumhuriyetin ilânından son
ra bilhassa devlet endüstrisi
nin kurulması ve sanayileşme
nin sür'atle ilerlemesi üzerine
sosyal güvenlik alanında ge
rekli tedbirlerin alınması icap
etmiş ve Sosyal Sigortaların
ana prensipleri 1936 yılında
yürürlüğe giren 3008 sayıl ı iş
kanununda yer almıştır.

Bu suretle Türk-iş hukuku
doğmuş, işçi-işveren münase
betlerine devletin müdahalesi
esasl ı bir şeki lde başlamıştır.

3008 sayılı iş kanununun
Sosyal Sigortalarla ilgili hü
kümlerinin tatbikatına 1.7.946
tarihinde yürürlüğe giren 4772
sayı li 'ı iş kazaları ile meslek
hastalıkları ve anal ık sigorta
sı 1.4.1950 tarihinde yürürlü
ğe giren 5417 sayılı malûli
yet, ihtiyarl ık ve ölüm sigorta
ları, 1.3.1951 tarihinde yürür
lüğe giren 5502 sayılı hasta
lık sigortası kanunları ile baş
lanılmıştır.

Bu tarihten sonra ekonomik
gelişmemize paralel olarak
yukarda ismi geçen Sosyal Si
gortalar kanunlarının bazı
maddeleri değiştirilmiş, veya
kanunlara bazı maddeler ilâve
edilmiş ve 1.3.1965 tarihinde

yürürlüğe giren 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu ile
bütün sigorta kolları bir ka
nunda toplanılmıştır. İlâve
edilen veya değişen her mad
de daima çal ışanların lehine
bir yenilik getirmiştir.

Halen, yürürlükte bulunan
Sosyal Sigortalar Kanunu ile :

1 — İş kazaları ile meslek
hastal ıkları.

Hastalık, analık.

3 — Malûllük, yaşl ılık ve ö-
lüm

Sigortaları kollarından, ka
nunda yazılı şartlarla Sosyal
Sigortalar yardımları yapıl
maktadır.

Müteakip yazılarımızda, bu
sigorta kollarından yapılan
yardımların neler olduğu ve
yardımlardan yararlanabil -
mek için ne şekilde müracaat
edileceği açıklanacaktır.
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sendikal

Dış Olaylar...
İTALYA'DA
SENDİKAL OLAYLAR

Gelecekteki

Mücadelelerde Müşterek
Faaliyet ve Birlik :

Metal işçilerini temsil eden
ve İtalya'da bulunan üç fede
rasyon (FİM, CISI, UİL-M,
FÎOM-CGİL) kendilerini fes
hederek, birleşmek suretiyle
IMF'e üye olmuşlardır. İtal
yan Metal işçileri toplantısı
29 Eylül ile 2 Ekim tarihleri
arasında Cenova'da yapılmış
tır. Bu toplantıyı müteakip
sendikalar birleşmişlerdir.
Birleşme nedenleri kısaca
şunlardır: Gelecekte topu pa.
zarhk taleplerini sağlamak
için müşterek faaliyet ve sos
yal reformlar yapmaktır. Üç
teşkilât merkezlerini ayni ça
tı altında bir merkezde top
layacak ve faaliyetler her sa
hada müşterek yürütülecek
tir. Cenova'da ahnnuş bulu
nan karan pekiştirmek için
bu üç teşkilât işyerlerine 10
Ekim tarihinde 4 saatlik ge
nel grev ilân etmiştir.

Bu toplantıda IMP Genel
Sekreter yardımcısı Daniel
genedict, IG Metal, Max Dia-
mont, ve Didvanni Azaro,
FGM-CFDT de Joseph Rose
tarafından temsil edilmişler
dir.
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İTALYA'DA 3 MİLYON
İŞÇİ VE MEMUR
GREVE BAŞLADI

ROMA (A.A.)

İtpIya'lîiıı cıı büyüli iki şelı
ri, Roma ve Milano'da üç
milyondan fazla işçi ve dev
let memurunun dün grsve
başlamasıyla beraber Devlet
daireleri kapanmış, trafik fel
ce uğramış ve Roma'nın Ulus
lararası havaalanı tam bir
keşmekeşe sürüklenmiştir.

Sonbahar aylarının bu en
büyük "işçi hareketi" Başba
kan Giulio Andreotti'nin işçi
sendikalarına biraz sabırh ol-
malan yolundaki çağrısın
dan hemen sonraya rastla
mıştır.

Sandikalar âcil reform ko
nularına eğilebihnek için "Bi
raz sükûnet" isteyen Başba
kana 3 milyon işçiyi greve
çağırarak cevap vermişlerdir.

FRANSA'DA İŞÇİLER
DEVAMLI İŞÇİLİK İÇİN
TEMİNAT İSTİYORLAR

mu bütçesinden istifade eden
5 gemi inşa şirketinden biri
si de La Cuotat'dır. Bu şir
ketteki işçiler aslî kadroya
geçmek için çareler aramak
tadır. 59C işçi çalıştıran ve
La Cictat'uı yan sanayii du
rumunda bulunan TMT 31
Aralık 1972 tarihinde kapa
tılacağı söylenmektedir. Hü
kümetin bu konuya eğilmesi
için gerekü temaslara baş
lanmıştır.

PORTEKİZ'DEKİ
SENDİKALAR

IMP'in üyesi bulunan FGM
-CFDT bazı Fransız şirketle
rinin faaliyetlerini vermekte
dir. Bu şirketler kamu bütçe
sinden faydalandıkları halde
işçileri muvakkat olarak ça-
hştırmakta, aslî kadroya al
mayı reddetmektedirler. Ka-

Son 10 yıl içinde Portekiz
nüfusunun % lO'u çahşmak
üzere Fransa ve Almanya'ya
göç etmiştir. Portekizli işçi
ler kendi memleketlerinde a-
cınacak kadar düşük ödenek
almaktadır. Sosyal durumla
rı kötü ve hürriyetleri kısıt
lanmış durumdadırlar. Ko
loni mücadelesi Portekiz büt
çesini sarsmaktadır. Afrika-
daki Portekiz askerlerinin sa
yısı 200.000 kadardır. İskân
azhğı ve doktor kıthğı hü
küm sürmektedir. Portekiz
sendikaları baskı altındadır.
Hükümet işçi temsilcilerini
işverenle işbirliği yapmaya
zorlamaktadır. 1934 jnlında
işçi sendikaları feshedilmiş,
binlerce işçi faşist politikaya

(Devamı sayfa 16 da)
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Yönetim kurulları bildirileri

Türk-Fş
Genel Başkanı
SeyfI Demirsoy

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULUNUN KAMU
OYUNA İNTİKAL EDEN BİLDİRİSİNDEN
BAZI KISIMLAR :

"REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ,
SEÇİM ORTAMI YARATILMALI"

Türk-İş Yönetim Kurulu, 15 Kasım çar
şamba günü başlayıp, üç gün süren olağan top
lantısında gündemindeki konuları görüşmüş ve
bu arada, Türk-İş 9. Genel Kurulunun 7 Mayıs
1973 tarihinde İzmir'de toplanması kararlaş
tırılmıştır.

Siyasal partilerimizden gerçek demokra
tik düzenin tam anlamıya yerleşmesine çal ış
malarını, bunun için reformları bir an önce ger
çekleştirerek, seçim ortamını yaratmalarını, ta
şıdıkları sorumluluğu da hatırlatarak di lemeyi
bir görev sayar.

Bu amacı taşıyan ve bu amaca hizmet et
mek isteyenleri ciddi olarak uyarır. Hangi ko
şul altında bulunursa bulunulsun, şimdiye ka
dar olduğu gibi, bundan sonra da Türk işçi
hareketinin 1961 Anayasasası ile sağlanmış
haklarından geriye dönüş mümkün olmayacak
tır.

Türk-İş Yönetim Kurulu gittikçe artan ha
yat pahalılığı karşısında işçi emeklilerinin al
makta oldukları aylıkların geçimlerini sağla
maya yetmediği görüşünde birleşmiş ve emek
li aylıklarının yeterli ölçüde artırılması için ge
reken teşebbüslerde bulunulması kararlaştırıl
mıştır.

(OTOMOBİL-IS SENDİKASININ

T. Metal-lş Federasyonu
Genel Başkanı
Enver Kaya

TÜRKİYE METAL-İŞ FEDERASYONUNUN
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA BASINA
İNTİKAL EDEN KAMU OYU BİLDİRİSİ :
ASGARİ ÜCRET YETERSİZ BULUNDU
METAL-IŞ FEDERASYONU YAYIMLADIĞI
bildiride Hükümete ve türk-iş'e çatti

Türkiye Metal-iş Federasyonu Yönetim
Kurulu, çeşitli işçi sorunlarını görüştüğü top
lantısından sonra, dün bir bildiri yayınlamıştır.
Bildiride, asgari ücretlerin "gülünç" bir ölçü
de saptandığı belirtilerek "işveren temsi lcileri
nin şike muhalefeti, gizli odalarda yapılan an
laşmalarla tesbit edilen asgari ücretler, Türk-
İş için büyük bir başarısızl ık ve hattâ hezimet
tir" denilmektedir.

Hükümetin tutumu da yerilen bildiride,
sendikaların bir an önce demokratik ve özgür
bir ortamın yaratılması için hükümeti zorlama
ları istenmekte'. Federasyonun bu yoldaki ça
baları destekleyeceği ifade edi lmektedir.

Metal-iş Yönetim Kurulu bi ldirisinde, iş
verenler de suçlanmakta ve Sıkıyönetimi işÇ''
lere karşı bir baskı unsuru olarak kullanmaya
çal ıştıkları belirtilmektedir.

Federasyon bildirisinde, asgari ücretler
konusunda ise aynen şöyle denilmektedir ■'

"Uzun zamandan beri görüşmeleri yapı
lan ve Türkiye'de çal ışan işçilerin yarısından
fazlasını ilgilendiren asgari ücret gülünç dene
cek bir ölçüde tespit edilmiştir. Tespit edi en
ücretlerle bir kilo etin'dahi satın alınamaması,

(Devamı sayfa 15 de)
BİLDİRİSİ SAYFA 14 DE) ^
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Sendikamızın
Grevleri

KROMAN
CEtİK UMVİI Kİ.

,  '5YEf?İNDE

Kroman'da hak uğruna verilen şehit
Sendikamızın bünyesinde bulunan Gebze-

Çayırova'da kurulu ve işyerinde 287 işçinin
çalıştığı KROMAN ÇELİK SANAYİİ A. Ş. ağır
sanayinin en iptidai şartları ile çalışan bir iş-
yeridir. Bu şartlar altında çalışan işçilerin üc
ret ortalaması saatte 385 kuruş olmasına rağ
men işyeri her gün 120 ilâ 150 ton arasında
demir kütüğü istihsal etmektedir. Sendikamız
bu işyeri işverenleri ile toplu-iş sözleşmesi mü
zakerelerine 3 Nisan 1972 tarihinde başlamış,
ancak işveren temsilcilerinin ve bağlı bulun
duğu işveren sendikası MESS temsilci lerinin
menfi ve olumsuz davranışları işçilere sağlana
cak menfaatleri deği l bugünkü şartlara uydur
mak, yarısını bile düşünmediklerini ifade et
mekten çekinmemişlerdir. Bu durum karşısın
da yedi toplantıdan sonra 20.7.1972 tarihinde
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uyuşmazlık tutanağı tutulmuş ve bu hususta
gerekli yerlere müracaat edilerek uzlaştırma
kurulu teşekkül etmiştir. Uzlaştırma toplantı
larında işveren temsilci leri aynı tutum ve dav
ranışlarında ısrar etmişler ve neticede uzlaş
tırma kurulu kararını vermiştir. Uzlaştırma ku
rulu kararı işçileri saat ücretlerine 175 kuruş
zam ve yılda iki ikramiye vermiş olup, bugün
kü şartları göz önüne alan Sendikamız kurul
kararını kabul etmiştir. Ancak yine işveren Sen
dikası MESS bu karara hayır diyerek LOKAVT
kararı almışlardır. Sendikamız, üyelerimizin
kanuni haklarının zayi olmaması için GREV ka
rarı almıştır. Grev kararı Sıkı Yönetim Komu
tanl ığı ve ilgili yerlere bildirilmiş ve grev uy
gulaması için kanuni süre beklenmiştir. Bu
süre zarfında işverenle tekrar bir görüşme ya-

Sendikamız Başkanı A. Aydın Özeren, Genel Sek
reter Sami Ataç ve Başkan Vekili Muzaffer Ayav

KROMAN Grevinde.

pılmış, ancak işverenler arasındaki görüş ay
rılığı ve anlaşmazl ık nedeni ile yine anlaşma
zemini bulunmamıştır. Bu durum karşısında
Sendikamız 15.8.1972 günü Grev uygulaması
yapacağını ilgili yerlere bildirmiş ve mezkûr
günde GREV'e başlanmıştır, işyerinde çal ışan
287 işçiden kanuni görevlilerin haricinde tüm
işçiler greve iştirak etmişler ve bugün (109)
gününü dolduran grev büyük bir imkân ve gü
venle yürütülmektedir. Hak uğrunda yapılan
bu mücadelede grevin 97 nci günü Sen
dika aracı i le açık tren geçitinde olan kaza
neticesinde kıymetli arkadaşımız Muharrem

. Aptioğlu'nu şehit vermiş bulunmaktayız. Di
ğer kaza geçiren Remzi Çakır, Sami Bozkurt,
Cemal Karaduman arkadaşlarımızın sağl ık du
rumları normale dönmüş bulunmaktadır. Bu
kaza için Sendikamıza alâkasını esirgemlyen
işverenlere ve bu büyük acımızı bizlerle payla
şan tüm Otomobil-iş üyelerine teşekkürlerimi
zi sunarız.

Şimdiye kadar yapmış olduğu tüm grev
lerde üyelerimizin birlik ve beraberliği ile ne
ticeleri en iyi şeki lde değerlendirmiş olan
Sendikamız, Kreman Çelik'te üyelerimizin hak
larını alıncaya kadar kanuni bu direnmelerini
sürdürecektir.

TOE'deki grevde grev gözcüleri.

T O e G r ev i
Gebze-Çayırova'da kurulu bulunan TOE

Türk Otomotiv Endüstri leri A. Ş. işyerindeki
hak grevine sebebiyet veren yürürlükte bulu
nan toplu-iş sözleşmemizin 50/c maddesinin
tevsirinden doğmuştur. Muhakkak ki açıklığa
kavuşabilmesi için büyük güç sarfedilmesi icap
eden bu fıkra hususu. Sendikamızın 5 inci
Genel Kurulunu bir hayli işgal etmiştir. Ko
nuşmacılardan bazıları bu fıkra gereğince ikin
ci yıl zammının al ınamıyacağını açıkça belirt
mişlerdi. Hatırlarda olduğu üzere Sendikamı
zın Genel Başkanı A. Aydın Özeren tenkitleri
cevaplandırırken, "Ben TOE'de çalışan üyele
rimizin birlik ve beraberliği sayesinde ikinci
yıl zammı muhakkak tahakkuk ettiri lecektir"
demiştir, işte o günden 18 Kasım 1972 günü
saat 19.00'a kadar bunun mücadelesi kademe
kademe verilmiş. Sendikayı greve iterken Lo
kavt kararını da almayı ihmal etmemişlerdir.
15.5.1972 tarihinde Sendikamızın toplantı ta
lebi işveren tarafından reddedi lmesi üzerine
i lgili prosedür sırası i le, şikâyet inceleme yo'"
lan. Uyuşmazl ıkları Çözüm Kurulu ve özel Ha
kem Kuruluna intikal ettirilmiş, neticede taraf
ların toplantı yapması hususundaki karara ış
veren uymamıştır. Bunu üyemize 275 sayı l ı

(Devamı sayfa 15. de)
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Toplu-iş sözleşmeleri

ELEKTKOFER
ÇELİK SANAYİİ A. Ş.

Gebze - Çayırova'da kuru
lu bulunan bu işyeri ile Sen
dikamız, ikinci dönem Toplu-
îş Sözleşmesi müzakerelerine
1 Eylül 1972 tarihinde baş
lanmıştır. Ancak bütün iyi ni
yetlerimize rağmen görüşme
ler olumlu bir hava içinde
geçmemiştir. >Bu durumda ye
di toplantıdan sonra uyuş-
mazhk tutanağı tutulmuştur.
33 maddeden uyuşmazhğa
gidilen bu işyeri için Bölge
Çahşma Müdürlüğünde top
lanılarak taraflar kendi ha
kemlerini bildirmişler, ancak
3 üncü hakem üzerinde muta
bık kalamamışlardir. Bu du-
niHida 3 üncü hakemin tş
Mahkemesi tarafından seçü-
jxıesi kararlaştırılmıştır. Sen
dikamızın taraf hakemi Av.
Cengiz Abbasgil seçilmiştir.
İşverenin taraf hakemi bağh
bıüunduğu MESS sendikası-
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nın hukuk müşaviri Av. Ya-
kup Çelikel'dir. Bu da göste
riyor ki uzlaştırma kumlun
da tarafların anlaşma imkânı
yok gibidir. Çünkü bu safha
ya gelinmesinde başhca rolü
MESS sendikasının menfi tu
tumundan doğmuştur. Sen
dikamız elbetteki üyelerimi
zin menfaati için gerekli ve
kanuni her türlü hakkım kul
lanacak ve buna kimse mani
olanuyacaktır.

Sözleşmenin can alan 5
maddesinde işverenle anlaş
ma imkâm bulunmayışı, di
ğer maddelerin de hallini

güçleştirmektedir. Bü mad
deler aşağıda sıralanmıştır :

madde 18 — DİStPLlN
kurulu ve DİSİPLİN CEr-
ZALARI :

a — Disiplja Kurulu :
^ İşbu sözleşmenin yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren
15 gün içinde bir işyeri Disip
lin Kunüu teşkil oirmur.

(1) ıBu kurul işveren tara
fından tayin edilecek iki kişi
ile Sendikanın işyerinde çah-
şan üyelerinden tayin edece
ği iki kişiden teşekkül eder.
Üyeler kurula birer ay müna
vebe ile başkanlık ederler.
Toplantıların üyelerin tama-
mımn iştiraki ile yapılması
esastır.

Asü üyelerin mazereti ha
linde yerine yedekleri katıhr.
Asil veya yedek üyelerin ya-
zıh davete rağmen toplantı
ya katılmamaları halinde ku
rul toplantıya katılan üyeler
le vazifesine devam eder.

(2) Disiplin cezalan ücret
kesilmesi ve işten çıkarma
cezalan ancak disiphn kuru
lu karan ile verilebilir.

İhtar cezasım ise işveren
vekilleri verebilirler. Fakat
işten çıkarmaya esas olacak
ihtar cezalanmn disiplin ku
rulunun tasdikinden geçiril
miş olması şarttır.

(3) Kararlar oylann ço

ğunluğu ile ahnır. Oylann e-
şit olması halinde Başkanm
oyun kararı tayin eder.

(4) Sendika yöneticileri ve
işyeri temsUcüerinin cezaen
işten çıkarıhnalan söz ko
nusu olduğu takdirde mesele
üç gün içinde işveren veya
temsilcisi ile Sendika Yöne
tim Kurulunca seçüerek bir
temsüci arasında görüşülür.

Taraflar çıkarmamn gerek
liliği hususunda bir karara
varamazlarsa, işveren söz
konusu işçiye kendisine işten
çıkarıldığım beyan edebilir.
Bu takdirde Sendika konuyu
6 işgünü içinde Özel Hakeme
intikal ettirebilir. Hakem Ku
rulu cezayı yerinde bulursa
işçinin akdi işverenin beyanı
tarihinde sona ermiş sayılır.

Hakem kurulu cezayı ye
rinde bulmazsa, işçi işine de
vam edeceği gibi arada çahş-
madığı günlere ait ücret ve
sair haklarını tam olarak
ahr.

b — Disiplin Cezaları :
İşçilere verilecek disiphn

cezaları şunlardır :
(1) Sözlü ihtar,
(2) Yazılı ihtar,
(3) 1 ilâ 3 gündeliğe kadar

yevmiye kesilmesi,
(4) İşten çıkarma.
madde 38 — KIDEM

TAZMİNATI :
İşyerinde en az iki yıl ça

lışmış Sendika üyesi kıdem
tazminatına hak kazamr. Ü-
yenin kıdem tazminatı hesa
bında her bir hizmet yıh için
20 güncük ücreti tutarında
kıdem tazminatı ödenir.

a. Sosyal Sigortalar Kuru
munca yaş haddini doldur
muş veya emeklUiğe hak ka
zanmış olan üyelere, bu kuru
ma müracaatını tevsik etmek

şartı ile (yukarıdaki esaslar
dahihnde) kıdem tazminatı
ödenir.

b. İşçinin bir iş kazası ge
çirmesi neticesi % 25 nisbe-
tindeki malüUük hah veya iş
çinin altı aydan fazla süren
devamlı hastahk hahnin mev
cudiyeti halinde, iş akdini iş
çi feshettiği takdirde (yu
karıdaki esaslar dahUinde)
kıdem tazminatı ödenir.

c. Bayan üyelerin evlenip
işten ajmılmalan halinde il-
gih belgeleri tevsik etmek
şartı ile (yukarıdaki esaslar
dahihnde) kıdem tazminatı
ödenir.

Kıdem tazminatlanmn he
sabında altı aydan fazla ça
lışılmış süreler tam yıl ola
rak kabul edihr.

MADDE 47 — FAZLA
MESAİ ÜCRETİ :

a. Normal işgünlerinde ya
pılan fazla mesailer % 75
zamh ödenir.

b. Genel tatil günleri yapı
lan mesailer (fiih çalışmalar)
% 100 zamh olarak ödenir.

c. işçinin hafta tatih günü
yapacağı mesailer (fiih çahş
ma) % 100 zamh ödenir.

MADDE : 57 — İKRAMİ -
YE :

Üyelere bir takvim yıh için
de (2) ayhk çıplak ücretleri
tutarında ikramiye verilir.
Bu ikramiyeden faydalana
bilmek için işyerinde asgari
üç ay çalışmış olması şarttır.
(Bir yıldan az, üç aydan faz
la çahşanlar çalıştıkları ayla
orantıh olarak ikramiyeden
faydalamrlar. İkramiyenin ve
riliş tarihleri sözleşme müza
kerelerinde taraflarca müşte
reken tesbit edihr. Yıl sonun
da işyerinin kazanç durumu-
nâ göre temettü ikramiyesi

verihr.
MADDE 58 — ÜCRET

ZAMLARI :

a. Birinci yıl zammı :
Sözleşmenin imza tarihin

de çalışan üyelerin saat üc
retlerine (200) kuruş zam
yapıhr.

b. İkinci yıl zammı :
İşyerinde 1 Eylül 1973 ta

rihinde çalışan üyelerin saat
ücretlerine (200) kuruş zam
yapıhr.

DEBAK A. Ş.

Gebze'de kurulu bulıman
bu işyeri, teşküâtımıza katıl
dığı andan itibaren Toplu-iş
sözleşmesi çağrısı için gerekli
presödür tamamlanmış ve il
gili yerlere bildirilmiştir. İlk
toplantısımn yapıldığı bu iş
yerinde, üyelerimizin yaşan
tıları bugünkü ortama geti
rilmesi için gerekh her türlü
çahşma yapılmakta ve top
lantılara devam edilmekte
dir.

KARMAŞAN A. Ş.

Kartal Cevizli'de kurulu bu
lunan ve Otomotiv yan Sana
yisinde faahyet gösteren bu
işyeri ile ikinci dönem toplu-
iş sözleşmesi hazırhklanna
başlanmıştır. Bu hususta Böl
ge Çahşma Müdürlüğüne mü
racaat yapılmış olup, ilgib
kanuni vecibelerimizi tamam
lamaktayız.

ÇİFTÇİLER Tic. ve San. A.Ş.
İstanbul Zincirlikuyu'da

kurulu bulunan Çiftçiler A.
Ş. işyeri ile 3. dönem Toplu-iŞ
sözleşmesi çağrısı yapı^§
olup, gerekli kanuni presödü
rün tamamlanması bek en
mektedir.
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Yeni Mevzuat

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

(27 Ekim 1972 tarih ve 14349 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.)

A

.' i.

Karar tarihi ; 19.10.1972

Karar sayısı : 2

1475 sayılı İş Kanununun
33 üncü maddesi uyarınca,
hizmet akdi ile çalışan ve bu
kanun kapsamına giren her
türlü işçi ile gemi adamı ve
gazetecilerin asgari ücretini
saptamakla görevli Asgarî üc
ret Tespit Komisyonu 25.4.
1972 tarihinde başladığı ça
lışmalarını 19.10.1972 tari
hine kadar sürdürmüş ve yap
tığı 15 toplantı sonucunda a-
şağıdaki karara varmıştır.

1 — Sosyo-ekonomik geliş
mişlik ve pahalılık durumları
na göre bütün illerin aşağıda
belirtilen dört grupta toplan
masına oybirliğiyle;

I. Grup : İstanbul.
!l. Grup : Ankara, izmir, Ko

caeli.
III. Grup ; Zonguldak, Rize,

Adana, içel, Eskişehir, Aydın,
Bursa, Sakarya, Kayseri, Kırk
lareli, Samsun, Manisa, Edir-
.pe, Balıkesir, Tekirdağ, Trab
zon, Hatay, Artvin, Antalya,
Elazığ, Giresun, Muğla, Ça
nakkale, Amasya, Gaziantep,
İsparta, Bolu.
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IV. Grup : Malatya, Konya,
Kütahya, Bilecik, Erzurum, Si
irt, Nevşehir, Uşak, Erzincan,
Sivas, Tokat, Kırşehir, Çorum,
Diyarbakır, Burdur, Denizli,
Kastamonu, Sinop, Afyon,
Çankırı, Niğde, Ordu, Maraş,
Yozgat, Van, Gümüşhane, Ur-
fa, Kars, Mardin, Adıyaman,
Bitlis, Ağrı, Muş, Tunceli, Hak
kâri, Bingöl.

2 — 16 yaşından büyük iş
çilerin bir günlük normal ça
lışma karşıl ığı asgari ücretle
rinin ;

a) 1. Gruba giren istanbul
ilinde 25.00 (yirmibeş) lira,

b) II. Gruba giren i llerde
23.50 (yirmiüçelli) lira,

c) III. Gruba giren illerde
23.00 (yirmiüç) lira,

d) IV. Gruba giren illerde
22.00 (yirmiiki) lira .
olarak tespitine. Başkan Çetin
Ziylân, üyelerden Orhan Erol,
Doğan Günman, Ertan Ziver
Saver ve Ahmet Necip Ünal'ın
lehte; Mümin Erkunt, Rafet
ibrahimoğlu, Ahmet Yoluç,
Halûk İltuş'un esasa ve Ha-
lit Mısırlıoğlu'nun lira kesirle

rinin tam sayıya getiri lmesine
ilişkin karşı oylarıyla ve Baş-
kan'ın bulunduğu tarafın ço
ğunlukta sayılması nedeniyle
oy çokluğuyla;

3 — 16 yaşını doldurmamış
işçilerin bir günlük normal ça
lışma karşıl ığı asgari ücretle
rinin :

a) I. Gruba giren istanbul
ilinde 21.00 (yirmibir) lira,

b) II. Gruba giren i llerde
20.00 (yirmi) lira,

c) I II. Gruba giren illerde
19.00 (ondokuz) lira,

d) IV. Gruba giren illerde
1.580 (onsekizelli) lira

olarak tespitine. Başkan Çe
tin Ziylân, üyelerden Orhan
Erol, Doğan Günman, Ertan
Ziver Saver, Ahmet Necip Ü-
nal'ın lehte; Mümin Erkunt,
Rafet ibrahimoğlu, Ahmet Yo
luç, Halûk l ltus'un aleyhte oy
lan ve Halit Mısırl ıoğlu'nun
oy kullanmaması ile oy çok
luğuyla;

4 — Bu kararın 1475 sayı l ı
iş Kanunu'nun 33 üncü mad
desi gereğince Resmî Gazete
de yayınlanmasına oybirliğiy
le karar verildi.
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Federasyonumuz Bünyesinden
Haberler

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
METAL-İŞ SENDİKASI
KAYSERİ GREVİ

Kayseri'de kurulu bulunan
Adaşlar Koli. Şti. nde sürdü
rülen grev halen muvaffaki
yetle devam etmektedir. İş
verenlerin grev süresince sür
dürdükleri baskı ve türlü o-
yunlar Sendikamn Genel Sek
reterini suçlayacak kadar ile
ri gitmiştir. Kaldıki; suçu
grevdeki işçilere yiyecek da
ğıtmaktan ileri gitmeyen ko
nuyu işverenlere hakaret su
çu haline getirmek çabasın
da muvaffak olan işverenler,
sayın Genel Sekreter İdris
Sağbaş'ın mahkeme huzuru
na kadar çıkarttırmışlar ve
neticede suçlu göstererek 25
gün tecil edilmeyen cezaya
çarptınimasma sebep olmuş
lardır. Sendika çevresinde
tahsil ve terbiyesiyle etrafı-
m kazanmış bulunan bu kıy
metli arkadaşımıza reva gö
rülen ceza büyük üzüntü ile
karşılanmıştır.

I^IAKİNA KİMYA
SÖZLEŞMESİ

Türkiye Metal-îş Federas
yonuna bağh Kırıkkale ve îç
Anadolu bölgesi Metal-îş Sen
dikaları M.K.E. ile yapılacak
toplu-iş sözleşmesinin Metal-
îş Federasyonu ile müşterek
yürütmek için yetki vermiş
lerdir. Bunun üzerine Fede
rasyon yetkilüeri ile M.K.E.
bünyesindeki işçileri temsil
eden Sendika yetkiüleri üe
sözleşme taslağı müştereken
hazırlanmıştır. Diğer taraf
tan çağn prosödürleri yetki
için tamamlanmak üzeredir.
1.1.1973 tarihinde toplu-iş
sözleşme toplantıları Ankara'
da başhyacaktır.

ORMAN
TAMİRHANELERİNDE
SÖZLEŞME
HAZIRLIKLARI
TAMAMLANDI

Türkiye'nin muhtelif böl
gelerinde kurulu olan Orman
Tamir ve Bakım Atölyelerin
de çahşan işçiler adına ügili
Metal-îş Sendikaları Ue müş

tereken, T. Metal-îş Federas
yonu Orman Başkanhğı ile
Sözleşmeler yapmak üzere
tüm hazırhklanm bitirmiştir.
Geçen sözleşme döneminden
bu yana sendikalar üe Orman
Başkanhğı arasında işçi çı
karılması sebebiyle devam e-
den sürtüşmenin halen mev
cut oluşu toplu iş sözleşmele
rinin sert bir hava içinde ge
çeceği tahmin edilmektedir.
EGE BÖLGESİ
METAL-İŞ'TEN
HABERLER

îzmir Bölgesinde sıkı yö
netim komutanhğımn grev
yasağını kaldırmasından bu
yana sendikal faaliyetler bi
raz daha hareketlenmiştir.
Ege Bölgesi Metal-îş Sendi
kası üyelerinin haklarım ala
bilmek için kesif bir faaliye
te girmesine rağmen işveren
lerin her zamanki politikaları
yüzünden anlaşma zemininde
güçlük çıkartmaları sözleş
meleri grev kararına kadar
götürmektedir. Ahnan grev
kararlannm tatbiki için
nasip zaman beklenmekt

13
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Otomobil-iş Sendikası
Genel Başkanı

A. Aydın özeren

OTOMOBİL-İŞ SENDİKASİNİİM 29.11.1972
TARİHİNDE YAPTIĞI YÖNETİM
KURULU TOPLANTISINDA BASINA İNTİKAL
EDEN BİLDİRİSİ AYNEN ŞÖYLEDİR.

Otomobil-iş Sendikası Genel Yönetim Ku
rulu 29 Kasım 1972 de yaptığı toplantısın
da aşağıdaki hususların işçileri yakından ilgi
lendirmesi bakımından, kamu oyuna duyurma
ya karar vermiştir. Aylarca işçi kesimini bek
lettikten sonra nihayet bu ay başından itibaren
asgari ücretlerin yürürlüğe girdiği bilinmekte
dir. Aylarca sürüncemede bırakıldığı bir yana,
realiteler karşısında işçilerin ihtiyaçlarını kar
şılamaktan çok uzak bir şekilde tesbit edi len
bu ücretler şimdi de başka bir şekilde istis
mar edilmek istenmektedir. Şöyleki; işveren
ler çevresinde, asgari ücretlerin yüksekliği kar
şısında yatırımların ve sanayiin zarar göreceği
işlenmeye başlanmıştır. Aslında böyle bir hu
sus varid olmamakla beraber bu gibi yaygara
ların başka gayeleri perdelemek için ortaya
sürüldüğü kanaatindeyiz. Bu şekilde işçi ten
sikatlarının daha rahat yapılması imkân dah
line sokulmak istenmektedir. Az işçi jje çok
yaptırmak ve gene kârdan zararı önlemek müm
kün olacaktır. Ve kabahat her zamanki gibi iş
çilere yükletilecektir. Diğer taraftan fiyat ar
tışları daha rahatl ıkla yapılabilecek ve asgari
ücretlerinin fazlalığı teraneleri de hazır bir per
de olacaktır. Bu hususta hükümet çevrelerinde
şimdiden dümen suyuna girmiş görünmekte
dir. Son zamanlarda her nasılsa bu çevrelerde
cie fiyat artışları hususunda bir faaliyettir sür-
dürülegelmektedir. Fiyatların hızla artması ve
bunun karşısında işçi ve tüm vatandaşın tarif
siz sıkıntıya düşmesi karşısında geç bile kalın
mıştır. Ama bundan sonra hükümet fiyat ayar-
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lamasında muvaffak olsa bile bundan sonra
yapılacak fiyat istikrarı ancak zaten yüksek se
viyedeki durumu muhafaza etmek şeklinde ola
bilecektir. Bu da meseleyi halletmediği gibi
dar gelirliler için, eşeğini kaybettirip buldur
mak yoludur. Fiyatların artmasında menfaati
olanlar için atı alan üsküdarı geçmiş olacaktır.
Zira şu anda bilhassa sanayi mamullerinde fi
yatlar o kadar yüksektir ki bir düşme olmaz ya,
olsa bile düşme halinde bile fiyatların artma
sında menfaati olan çevrelerin istediği seviye
de kalacaktır. Bir tarafta hükümet iş yaptı ola
cak, diğer taraftan memnuniyetini gizleyip as
lında istediğini elde etmiş bir çevre, ama ge
ne sıkıntı içinde geçim derdinde işçi ler ve dar
gelirliler kaderleri ile başbaşa bırakı lmış ola
caklardır. Böylece asgari ücretleri henüz eline
almadan, işçilerin elinden bu farklar fazlası i le
geri alınmış bulunacaktır. Bütün bunlara kar
şı işçiler ve onların teşki lâtlarının elinde tek
bir ümit ve kurtuluş yolu olarak toplu sözleş
melerle imkânlar arama olanağı kalmaktadır.
Ancak bu olanak da bazı oyunlarla işçi aleyhi
ne işler vaziyete getirilmektedir. Ya sarı sen
dikalarla oldu bitti sözleşmeler yoluna gidil
mekte, veya işçinin yanında olan gerçek sen
dikalarda grev hakkı, daha doğrusu oynanan
oyunlarla grev haksızlığına dûçar bırakılmak
tadırlar. Gerçek sendikalar greve itilmekte, on
dan sonra işçiler ilgili çevrelerce ve hükümet
çe kaderleri ile başbaşa bırakılmaktadır. Hal
buki hükümet birçok yerde kanuni yetkilerini
kullanarak, araya girerek olumlu yönde hareket
etme olanaklarına sahipken bu yola girmemek
tedir. Hattâ bu yolda resmi müracaatlar yapıl
masına rağmen değil ilgilenmek taleplerin ne
ticelerini cevaplandırmak lüzumunu bile yer
siz görmektedir. Bu tutum ise, grevlerin uza
masından ve yozlaşmasından, hükümet çevre
lerinin bazı faydalar umduğu şüphesini uyan
dırmaktadır. Nitekim son yılda bazı yerlerde
grev yasakları olmasına rağmen yurtta grev ka
rarı sayısı rekor seviyeye çıkmıştır. Bu da kuş
kularımızı kuvvetlendirmekte etken olmakta
dır. Oysa bir çok yerde hükümet ve ona bağlı
ilgili merciler yetkilerini olumlu yönde hareke
te geçirse grevlerin sayısının hızla düşeceği
kuvvetle muhtemeldir.

(Devamı sayfa 15 de)

rOE grevinde grev gözcüleri ile beraber grevdeki işçiler.

TOE GREVİ (Baştarafı sayfa 9 da)

yasanın ilgili maddesi uyarınca Çalışma Ba
kanl ığı kanalı ile uzlaştırma kuruluna ge
tirilmiştir. Bu kurul kararına da işveren tem
silcilerinin zarar ediyoruz gerekçesi ile uyma
ması üzerine, 17 Kasım 1972 günü saat 7.20
den itibaren grev uygulamasına başlanmıştır.
Grevin ikinci günü Sıkı Yönetim Kurmay Baş
kanı Tümgeneral Sayın Selâhattin Demircioğ-
lu'nun yakın alâkası ile anlaşma zemini yara
tılmış ve 36 saat sonra taraflar anlaşarak grev
ve lokavt kararları ile grev uygulaması kaldırıl
mıştır. Üyelerimize 1 Mayıs 1972 tarihinden
itibaren saat ücretlerine 100 kuruş zam yapıl
mış olup, ayrıca üyelerimize ikâmetgâhlarına
göre tren pasosu ücreti veya pasoların işveren
tarafından temin edilmesi sağlanmıştır. Bütün
bu uğraşmalarımız üyelerimizi sokağa dökme
den anlaşma imkânlarının aranması, konuyu o
güne dek götürmeğe mecbur bırakmıştır.

METAL - İŞ BİLDİRİSİ (Baştarafı sayfa 7 de)
çalışanlara ne derece yaşama hakkı tanındığı
nı ortaya çıkarmıştır. İşveren temsilcilerinin
şike muhalefeti, gizli odalarda yapı lan anlaş
malarla tespit edilen asgari ücretler için, Türk-
Iş temsilcileri ne kadar parlak muhalefet ge
rekçeleri hazırlanırsa hazırlasınlar, sonuçlanış
şekli ile Türk-iş için büyük bir başarısızlık ve
hattâ hezimettir. Ve artık işçi hareketinin par
lak nutuk geçici olarak sert demeçlerle yöne-
tilemeyeceğinin en güzel örneğidir. Türkiye
Metal-iş Federasyonu yasalardan ve işçilerden
aldığı güç ile yapacağı toplu sözleşmelerle bu
asgari ücret oyununu ve zincirini de mutlaka kı
racaktır."

Bildiride SSK'un durumu da eleştirilmek
te, çıraklık kanununun Anayasaya uygun olarak
çıkartılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Bildiri şöyle son bulmaktadır ;
"Bu olağanüstü ortamdan yararlanarak,

organize bir güç olan işçilerin dikkatlerini baş
ka yönlere çekip, kendi çıkarlarına uygun, iş
çilerin elde ettikleri yasal hakları kısıtlama ve
törpüleme eylemleri içinde olan çıkarçı çevre
lerin bu tutumlarına Türk-İş tutarl ı, cesur, ka
rarlı ve uyanık olarak engel olmalıdır. Tüm sen
dikacılar, reform yapamayacak bu hükümeti,
biran önce demokratik, özgür bir ortam yara
tılması için zorlamalı, elde edilen hakların ko
runması gibi tutucu bir politika yerine, yeni
haklar elde edebilecek, işçiyi bu yaşama zorlu
ğundan kurtaracak ileri bir politika, yani ger
çek bir sendikacılık politikası izlemelidirler.
Türkiye Metal-iş Federasyonu elde edilen hak
ların korunması yanında işçilerin mutlu yaşa
ması için daha yeni ve ileri haklar elde etmek
için her türlü çabayı sarf etmekten ve bu ni
yetle çaba gösteren kuruluşları desteklemek
ten geri kalmayacaktır."

OTOMOBİL-İŞ BİLDİRİSİ (Baştarafı sayfa 14 de)
Bu arada bağlı bulunduğumuz Türk-iş

Konfederasyonunun da meselelerin gerisinde
kaldığı kanaatindeyiz. Bu bakımdan Türk-iş'in
daha aktif ve rasyonel bir şekilde meselelere
tabandan eğilmesini arzu etmekteyiz. Netice
olarak bütün bu meselelerin hallinde bütün
gerçek sendikaların birlik ve beraberlik içinde

demokratik yollarda kenetlenerek hareket et
melerini ve ancak kendi dertlerine gene kendi
lerinin çare bulacağına inanıyor ve bu kanaati
mizi savunuyoruz.

OTOMOBİL-IŞ
GENEL YÖNETİM KURULU ADINA

İCRA KURULU
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ŞİİR KÖŞESİ

İZİNDEYİZ

Atam,

Çizmiş olduğun sınırlarında

Adımlarımla hep seni hatırlarım.

Yurdumda her kilometre taşına

10 Kasımlar yazılıyor ATAM,

İşçi, köylü, esnaf, memur.

Senin huzurlu olabilmen için

El eleyiz.

Çizdiğin yolda izindeyiz ATAM.

Her adımımız yeniliktir,

içimizde ne sağ, ne sol

Hep inan çizdiğin yol ATAM.

Ahmet YAğCI

HÜRRİYET

Hür doğmuşum

Üzerinde yaşadığım hür toprağımda
Reva mıdır acaba?

Merhametsiz kurşuna boyun eğmek.

Ezelden beri hürüz

Memleketim hep hür olacak

Lokmalarını yiyen topaç çocuklarımızı
Ebeleri hür doğurtacak.

Korkmam, korkmayacağız.

El eleyiz, şehit, gazi torunlarıyız.

Türktür ismimiz, çeliktir çemberimiz.
İlelebet hür doğduk, hür olacak

Memleketim ister bunu ancak.

Ahmet YAĞCİ

DİŞ OLAYLAR
(Baştarafı sayfa 6 da)

karşı silâhlanmıştır. Polis
baskısına rağmen 1945 de iş
çiler temsilcilikler meydana
getirmiştir. Son yıUarda Ge
neral Motor, Ford, Caterpil-
1ar, Demiryolları ve gemi in
şa endüstrisinde grevler ya
pılmıştır. Ayrıca, 10.000 me
tal işçisi greve gitmiş, bu ha
reket endüstrinin diğer kolla
rına da yayılmıştır. 1971 de
sendika üderleri tevkif edil
miştir.

ŞİLÎ,
TRÖSTLERİN
SALDIRISINA UGRADI

Eylül ayında IMF'in Latin
Amerika delegesi Şili'ye git
tiği gün, gazeteler yeni bir
haberi veriyorlardı. Bu ha
berle Tröstler, Şilüilere açık
ça baskı yapıyordu. Bu şir
ketlerin Şili'den aldığı mil
yonlarca dolar süper kârları
yetmiyormuş gibi Kennecett
şirketi gazete haberi ile ba
kır ahcısı devletleri Şili'den
bakır almamaya davet edi
yordu. Bu ekonomik harbi iş
çiler adma dünya kamuoyu
önünde protesto ederiz. IMF
Şili'li bakır işçilerinin prob
lemlerini halletmek için çare
ler aramaktadır.

kanada çelîk
ENDÜSTRİSİNDE
SÖZLEŞl^lE

IME'in üyesi bulunan Ame
rika Birleşik Çelik-îşçüeri
Sendikası 25.000 çelik işçisi
ni kapsayan toplu sözleşmeyi
üç sene için imza etmiştir, pu
sözleşme ile ücretlere saatte
80 sent zam sağlanımşür.
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